
 

Contingut del PAM 2020 – 2023, polítiques de Protecció Animal 

L’Ajuntament, a través del Zoo de Barcelona i amb el suport de la Fundació Barcelona 

Zoo, seguirà treballant per la preservació de la biodiversitat animal del planeta, amb 

una presència més gran d’espècies de la bioregió mediterrània i d’aquelles que es 

troben greument amenaçades. La principal eina per dur a terme la transició cap a un 

nou model del Zoo és el Pla estratègic 2019-2031 del Zoo de Barcelona, que preveu un 

conjunt d’inversions per modernitzar-ne les instal·lacions i enfocar l’activitat cap a la 

conservació, la recerca i l’educació. 

L’Ajuntament també vetllarà pel benestar animal a la ciutat de Barcelona, aplicant 

l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals i assegurant el benestar 

dels animals decomissats, perduts o abandonats que estiguin sota la tutela de 

l’Ajuntament. En aquest sentit, les prioritats del mandat 2019-2023 seran les 

campanyes de sensibilització i el treball en xarxa per evitar l’abandonament i 

incrementar les adopcions, la fidelització del voluntariat del Centre d’Acollida 

d’Animals de Companyia de Barcelona, i les inversions necessàries per dotar la ciutat 

d’un nou centre d’acollida d’animals. 

Objectius 

 Vetllar pel benestar animal a la ciutat de Barcelona, fent complir la disciplina de 

benestar animal a la ciutat i assegurant el benestar dels animals decomissats, 

perduts o abandonats. 

 Assolir l’abandonament zero d’animals de companyia. 

 Posar en marxa el nou model de Zoo. 

Actuacions 

1. Desenvolupar el Pla estratègic del nou model del Zoo de Barcelona, amb horitzó 
d’acabament el 2031.  

 
Millorar les instal·lacions existents; iniciar les noves instal·lacions segons el Nou Model 
del Zoo: Mediterrània, completar el Sahel, pavelló d’invertebrats; elaborar els plans 
d’hàbitats i espècies; reforçar les línies de recerca i conservació in situ sobre espècies 
autòctones, fortament amenaçades o amb projectes de conservació; potenciar els 
projectes de recerca i conservació in situ seguint les directrius del Nou Model; revisar i 
millorar els programes d’educació i sensibilització.  
 

2. Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB).   
 
Fer millores al centre d’acollida actual; construir un nou CAACB.  
 
 
 
 



 

3. Estratègia “Gossos i espai públic”.  
 
Desenvolupar noves àrees d’esbarjo de gossos a la ciutat. Garantir la convivència a 
l’espai públic entre els animals de companyia i la resta d’usos ciutadans; campanya per 
impulsar la col·laboració ciutadana en el compliment de l’Ordenança de protecció, 
tinença i venda d’animals (OPTVA).  
 

4. Estratègia d’abandonament zero d’animals de companyia.  
 
Adaptació de l’ordenança als canvis del codi penal i de la Llei de seguretat ciutadana; 
regulació d’aspectes nous, referits al comerç i als espectacles, entre d’altres. 
 


